
 

 
 
 
 

 
Zveme všechny děti na letní tábory 
 

LÉTO NA ROZMARÝNKU 
 

V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailu marcela.palkova@lipka.cz. 

Vítání prázdnin  
zkrácený přírodovědný příměstský tábor 

2.–4. 7. 2012 (po–st) 
Děti: 7–11 let Cena: 750 Kč  
Přihlášky a záloha: 375 Kč, do 30. 4. 2012  
Vedoucí: Radka Ocásková 

Přivítání prázdnin v lese i v zahradě plné zákoutí. 
Pojďte s námi přivítat léto s hrami, tvořením i péčí 
o zvířata z Rozmarýnku! 

 Ze života hmyzu 
přírodovědný příměstský tábor s dramatickou výchovou 

9.–13. 7. 2012 (po–pá) 
Děti: 8–13 let Cena: 1.500 Kč  
Přihlášky a záloha: 750 Kč, do 30. 4. 2012  
Vedoucí: Helena Malíková, Jana Cindlerová 

Na lesní mýtině se dějí divy. Navštivme její obyvatele 
a odhalme tajemství skrytá nejen ve vysoké trávě, 
v lese či na zahradě Rozmarýnku. 

ExpediceEko aneb Avatar 
přírodovědný příměstský a pobytový tábor 

16.–21. 7. 2012 (po–so) 
Děti: 10–14 let Cena: 1.800 Kč  
Přihlášky a záloha: 900 Kč, do 30. 4. 2012  
Vedoucí: Veronika Chlubná, Martin Šrom 

Tábor pro zkušenější táborníky. Celodenní pěší výlet 
(pondělí, Brno) a pět dní na výpravě na Vysočině 
s přespáváním v chalupě (kdo bude chtít, může 
i ve stanu). Účastníci se více podílejí na průběhu 
akce, např. připravují jídlo. Čekají vás hry, 
dobrodružství, kamarádi, strážci přírody, chráněná 
území i malý pes Currie. V tajemné zemi budoucnosti 
sehrajeme bitvu o záchranu planety Pandora. „Má 
cenu bránit přírodu proti přesile?“ 

 Ijáčkovo léto 
přírodovědný příměstský tábor  

16.–20. 7. 2012 (po–pá) 
Děti: 7–9 let Cena: 1.300 Kč  
Přihlášky a záloha: 650 Kč, do 30. 4. 2012  
Vedoucí: Marcela Pálková 

Příďte s námi strávit dobrodružný týden 
ve společnosti Ijáčkových přátel, Králíčka, Tygra, 
Klokánka či moudré Sovy. Nesmíme zapomenout ani 
na Medvěda Pú. V zahradě i v lese s ním prožijeme 
letní parna i zimní sněhovou nadílku. Vydáme se 
objevit Severní Tyčnu za zpěvu písničky o Ládě 
Čokoládě a dozvíme se i něco o včelách, které vyrábí 
Púem oblíbený med. 

Myšovláček 
pobytový tábor pro maminky s dětmi na Rychtě 

16.–21. 7. 2012 (po–so) 
Děti: 0–7 let Cena: dospělí 2.800 Kč / dítě s nárokem 
na lůžko 1.850 Kč / dítě do 3 let 850 Kč (bez nároku 
na lůžko) 
Přihlášky a záloha: 50 % ceny do 30. 4. 2012, 
1.400/925/425 Kč Vedoucí: Jana Hájková 

Mašinky a vlaky, semafory taky, výpravčí a závory, 
taky myšky na poli… Čeká nás 6 dní v přírodě 
i železnice a vláčky. Ubytování ve dvou až 
šestilůžkových pokojích, strava 5krát denně. 

 Saxana – dívka na koštěti 
přírodovědný příměstský tábor 

23.–27. 7. 2012 (po–pá) 
Děti: 6–8 let Cena: 1.400 Kč  
Přihlášky a záloha: 700 Kč, do 30. 4. 2012  
Vedoucí: Zdenka Dočekalová 

Tři sta let po škole! Tak zněl ortel vynesený před 
mnoha a mnoha lety nad studentkou čarodějnické 
školy Saxanou. Jak to ale všechno dopadlo? Poleťme 
se do Říše pohádek podívat! Košťata připravit, 
nasednout a letíme! 



Po stopách Sherlocka 
Holmese 
přírodovědný pobytový tábor v Domašově 

29. 7. – 4. 8. 2012 (ne–so) 

Děti: 7–14 let Cena: 2.900 Kč  
Přihlášky a záloha: 1.450 Kč, do 30. 4. 2012  
Vedoucí: Martin Šrom 

Staň se i ty velkým detektivem a vyřeš nejrůznější 
záhady! Najdeme společně psa baskervillského? 
Dojdeme až na Baker Street 221b? Čekají tě tradiční 
i netradiční aktivity v již známém prostředí ve zděné 
budově v Domašově nad Bystřicí. Program bude 
dělený pro mladší a starší táborníky. Ubytování 
v rekreačním středisku na postelích. Táborová 
klasika s osvědčenými vedoucími. 

 Ovečka SHAUN a zvířátka 
přírodovědný příměstský tábor s němčinou 

30. 7. – 3. 8. 2012 (po–pá) 
Děti: 6–8 let Cena: 1.700 Kč s němčinou, 1.400 Kč 
bez němčiny 
Přihlášky a záloha: 850/700 Kč, do 30. 4. 2012  
Vedoucí: Lenka Babáčková 

Ráno, jakmile vyjde slunce a kohout zakokrhá, 
zapíská hlídací pes Bitzer na píšťalku. A to se pak dějí 
věci. Každý den zažívá ovečka Shaun spolu se svými 
kamarády nová dobrodružství. Bééé! Na tábor 
se mohou přihlásit i děti, které německý program 
mít nechtějí. V době německých lekcí bude 
připraveno tvoření z přírodních materiálů. Pojďte 
s námi prožít týden s německými písničkami, hrami, 
malováním i pečováním o zvířátka z Rozmarýnku! 

Nekonečný příběh 
přírodovědný příměstský tábor 

6.–10. 8. 2012 (po–pá) 
Děti: 5–7 let Cena: 1.400 Kč  
Přihlášky a záloha: 700 Kč, do 30. 4. 2012  
Vedoucí: Markéta Kopečná 

Vydejte se do světa Fantazie, zažijte svůj Nekonečný 
příběh a setkejte se s nejrůznějšími bájnými tvory. 
Nebojácní účastníci mohou ve vlastním spacáku 
jednou přespat na Rozmarýnku do druhého dne. 

 Příměstský chovatelský  
chovatelský příměstský tábor 

13.–17. 8. 2012 (po–pá) 
Děti: 10–14 let Cena: 1.600 Kč  
Přihlášky a záloha: 800 Kč, do 30. 4. 2012  
Vedoucí: Dana Kellnerová 

Program tábora je určen dětem se zvýšeným zájmem 
o zoologii a chovatelství. Jeho součástí budou 
průzkumy a pobyt v terénu, pozorování zvířat, 
návštěvy chovatelských zařízení, hry, kvízy 
a sportovní aktivity spojené s poznáváním pestrého 
světa zvířat. 

Pohádkový Rozmarýnek 
přírodovědný příměstský tábor 

13.–17. 8. 2012 (po–pá) 
Děti: 5–9 let Cena: 1.400 Kč  
Přihlášky a záloha: 700 Kč, do 30. 4. 2012  
Vedoucí: Radka Ocásková 

Tábor s programem pro mladší děti. Pojďte s námi 
strávit prázdninový týden na Rozmarýnku! Čeká 
na nás dobrodružství v lese i v zahradě, hry, tvoření 
a péče o  zvířata z Rozmarýnku! Na většinu aktivit 
budou děti rozděleny do skupin dle věku (mladší 
předškoláci a starší školáci). 

 Sportovní léto 
příměstský tábor s aktivním sportováním 

20.–24. 8. 2012 (po–pá)  
Děti: 8–13 let Cena: 1.600 Kč  
Přihlášky a záloha: 800 Kč, do 30. 4. 2012  
Vedoucí: Radomír Staš 

Přijďte s námi prožít aktivní týden s různými sporty. 
Ochutnávka bude široká. Čas strávíme v Jundrově 
a okolí, obědvat většinou budeme na Rozmarýnku. 
Těšit se můžete na plavbu na lodích, koupání, 
tréning golfu, florbalu nebo baseballu a další řadu 
míčových her. Účastníci si pak sami rozhodnou, 
kterému sportu se budou věnovat v pátek. Sportovní 
vybavení bude zapůjčeno. 

 
 
 
V případě zájmu nás kontaktujte výhradně na e-mailu marcela.palkova@lipka.cz.  
Podrobnosti o dalších akcích najdete na www.lipka.cz/rozmarynek. 



Dobrodružství mladých 
svišťů 
přírodovědný příměstský tábor 

20.–24. 8. 2012 (po–pá) 
Děti: 6–9 let Cena: 1.400 Kč  
Přihlášky a záloha: 700 Kč, do 30. 4. 2012  
Vedoucí: Tereza Růžičková 

Znáte kačeří kamarády Dulíka, Bubíka a Kulíka? 
Poradí nám, jak probádat přírodu a jak vyrobit 
jednoduchý vynález. Naučíme se napsat tajný vzkaz 
a určitě se nám podaří získat i řád malých kačerů! 
Odvážní mladí svišti mohou ve vlastním spacáku 
jednou přespat na Rozmarýnku do druhého dne. 

 
Angličtina v domečku 
přírodovědný příměstský jazykový tábor 

27.–31. 8. 2012 (po–pá) 
Děti: 4–7 let Cena: 1.900 Kč  
Přihlášky a záloha: 950 Kč, do 30. 4. 2012  
Vedoucí: Jana Hájková 

Společně strávíme pět dní v báječném domečku 
plném angličtiny, důkladně prozkoumáme všechny 
jeho místnosti a nezapomeneme ani na zahradu 
a její obyvatele. S osvědčenou lektorkou našich 
jazykových kroužků se budeme dobře bavit a přitom 
se zlepšovat v angličtině. 

 
 

Na všech táborech (není-li uvedeno jinak) platí: 
 

• Program příměstských táborů je připraven denně od 7.30 do 17 hodin. 

• Děti je možné ráno přivést mezi 7.30 a 9.00 a odpoledne vyzvednout mezi 15.30 a 17.00. 

• V ceně akcí je kromě výdajů na pedagogický dozor, program a stravování zahrnuto i úrazové pojištění 
účastníků. 

• Děti mají zajištěno u příměstských táborů stravování po celý den (svačina, teplý oběd s polévkou, svačina), 
u pobytových táborů stravování 5x denně (snídaně, svačina, teplý oběd, svačina, večeře). 

• Pitný režim je po celý den bez omezení. 

• Na pobytových táborech spí děti v budovách ve vlastních spacácích. 

• Program příměstských táborů probíhá obvykle v přírodní zahradě Rozmarýnku, v budově nebo v lese. 

• Na každém z táborů proběhne alespoň jeden celodenní výlet (místo oběda mají děti balíček na cestu). 

• V programu se střídají činnosti sportovní s tvořivými, pohybové s klidovými, zábavné s pracovními (děti 
si myjí po sobě nádobí, pomáhají s přípravou dopolední svačinky, krmí zvířata na Rozmarýnku aj.). 

• Maximální počet účastníků tábora je u většiny akcí 22, děti jsou na většinu aktivit rozděleny 
do menších skupin. 

• Po skončení tábora dostanou všichni k dispozici fotky z akce zdarma ke stažení z internetu. 

• Na akcích je vždy přítomen zdravotník, dětem se budou věnovat alespoň tři vedoucí. 

• Pro účast na táboře je nutné potvrzení od dětského lékaře. 

• Zálohu je nutné zaplatit do 30. 4. 2012. Také je možné rovnou zaplatit celou částku. Doplatky se hradí 
do 31. 5. 2012. Neobdržíme-li do těchto dat přihlášku a doplatek, vrátíme zálohu a vaše místo nabídneme 
náhradníkům. Platit je možné v hotovosti i na účet. 

• Storno poplatky jsou ve všech případech stanoveny takto: 20 % ceny akce při odhlášení 15–30 dní před 
akcí, 50 % při odhlášení 1–14 dní před akcí, 90 % na akci samotné. Storno se neplatí, pokud si rodiče sami 
najdou vhodného náhradníka. Ve všech ostatních případech se storno účtuje. 

• Jedno dítě je možné přihlásit maximálně na tři letní příměstské tábory Rozmarýnku. Do počtu maximálně 
tří akcí se nepočítají pobytové tábory. 

• Členové kroužků a klubů Rozmarýnku se mohou na tábory hlásit od 1. 2. 2012. Ostatní veřejnost se může 
hlásit od 10. 2. 2012.  

 

 
S přihlašováním na akce neváhejte, už během března mohou být některé plně obsazeny! 

 
V případě zájmu nás kontaktujte výhradně na e-mailu marcela.palkova@lipka.cz.  
Podrobnosti o dalších akcích najdete na www.lipka.cz/rozmarynek. 


